
ZQ220 PLUS MOBIL YAZICI
ÜRÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Tüm Uygulamalarınız İçin Çok Yönlü Bir Yazıcı - Bugün ve 
Gelecekte

Hepsi Bir Arada Fiş ve Etiket Baskısı
ZQ220 Plus hem fişleri hem de etiketleri basabildiğinden, tüm mobil 
baskı ihtiyaçlarınızı karşılayabilen tek bir yazıcıda standartlaştırma 
esnekliğine sahip olursunuz. Satın alma ve yönetim basitleşir ve 
sadece bir model ile eğitim gereksinimleri azalır.

ZQ220 Plus Mobil Yazıcı

Çeşitli Medya Genişliklerini Destekler
Uygulamanız için doğru medya genişliğini seçme esnekliğine sahip 
olun. ZQ220 kutudan çıktığı anda 80 mm/3,14 inç baskı almaya hazır-
dır. ZQ200 Plus, medya ara parçaları sayesinde 76.2 mm/3 inç, 58 
mm/2.28 inç baskı alabilir.
 

Hareket Halindeki Çalışanlar İçin Tüm Doğru Bağlantılar

Kolay USB Şarjı
ZQ220 Plus ile bina dışında en kolay araç içi şarj çözümünü elde 
edin—sadece USB kablosunu aracın USB bağlantı noktasına takmak 
için kullanın veya opsiyonel USB şarj cihazını araç çakmak güç adap-
törüyle kullanın. Kullanıcılar, yazıcıyı takılı bir USB kablosuyla şarj 
etmek için kişisel bir taşınabilir şarj aleti de kullanabilir.

Daha Hızlı, Kolay ve Güvenilir Baskı
Bluetooth 5.0 Classic ve Low Energy (BLE) desteği sayesinde host 
mobil cihazı ile ZQ220 Plus arasında hızlı iletişim kurulması mümkün 
olur ve güvenilir ve hızlı baskı alınır. Geliştirilmiş enerji verimliliği host 
mobil cihazın pil çalışma süresini artırır.

Tek Dokunuşla NFC İle Eşleştirme
Entegre NFC sayesinde ZQ220 Plus’ı istediğiniz Android mobil 
cihazla eşleştirmek her zamankinden daha kolay. Personeliniz ister 
NFC özelliği etkin bir Zebra ister Zebra dışında bir Android mobil 
cihazı veya kendi NFC özellikli mobil cihazlarını kullansın, tek bir 
dokunuşla ZQ220 Plus cihazlarına bağlanır. Eşleştirme sorunlarını 
gidermek için zaman harcanmaz, personelin mobil çalışma imkanı ve 
bilişim (IT) destek personelinin verimliliği artar.

ZQ220 Mobil Yazıcı: Tüm Uygulamalarınızı Kullanabilme Kolaylığı Gün boyu ticari dayanıklılık. Ekonomik 
ve uygun fiyatlı

Daha fazla bilgi için: www.zebra.com/zq200series

Ekonomik sınıf bir mobil yazıcı arıyor, fakat özelliklerden ödün vermek istemiyor musunuz? Maliyet, kalite, kullanışlılık, dayanıklılık ve 
giyilebilirlik arasında mükemmel bir denge sunan Zebra'nın ZQ220 Plus mobil yazıcıyla tanışın. 2 inç ve 3 inç dahil, birçok genişlikte fiş 
ve etiket yazdırın. USB’den kolayca şarj etmenin ve Bluetooth® 5.0 ile yüksek iletişim hızlarının keyfini çıkarın. İnce, hafif tasarımıyla tüm 
gün taşıması kolaydır ve koruyucu bir kılıfa ihtiyaç duymadan iç ve dış mekanlarda baskı için dayanıklılık ve toza ve sıvılara dayanıklılık 
için IP54 derecesi sunar. Entegre ekran, tek elle kullanım, çıkarılabilir pil ve Android™ veya iOS® için ZLabel Designer Mobil Uygulaması, 
kullanımı kolaylaştırır ve üretkenliği korur. Zebra’nın 50 yıllık deneyimi ve inovasyonu ile güvenebileceğiniz kaliteye sahip olun. ZQ220 
Plus — kaliteli ve ekonomik mobil yazıcı.

Kaliteli, uygun fiyatlı mobil fiş ve etiket yazıcı
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İşletmeler İçin Tasarlandı - Dayanıklı ve Kullanımı Kolay

Kullanımı Kolay Dahili OLED Ekran ile Kolay Baskı Yönetimi
Günümüz çalışanları mobil cihazlarda en yüksek kullanım kolaylığı 
bekliyor. Siyah beyaz OLED ekran ile buna sahip olurlar. Kullanıcılar 
bir bakışta medya durumu, medya türü, Bluetooth bağlantı durumu 
ve baskı koyuluğu gibi ayarları görebilir ve çalışma süresini ve baskı 
kalitesini en üst düzeye çıkarmak için gereken her şeyi yapabilir.

Değiştirilebilir Pil ile Sürekli Güç
Personeliniz vardiya boyunca güce sahip olacağına güvenebilir. Pil 
azalırsa, personel dolu bir yedek pili kolayca takabilir; yazıcıyı hizmet 
dışı bırakmak gerekmez.

Tek Elle Kullanım Personelin İşini Yapmasını Sağlar
ZQ220 Plus tek elle kullanım düşünülerek tasarlandı. Personel 
ister fiş veya etiket bassın ister yazıcı ayarlarını kontrol etsin ister 
medyayı değiştirsin, bir eli paketleri düzenlemek, kapıları açmak veya 
müşterileri karşılamak için daima serbest kalır ve bu da verimliliği ve 
müşteri deneyimini artırır.

Android ve iOS için Yeni ve Kullanımı Kolay Mobil Etiket Tasarımcısı 
(ZLabel Designer Uygulaması)
Zebra, müşterilerimizin işlerini kolay ve verimli hale getirmelerine 
yardımcı olacak çözümler bulmak üzere çeşitli endüstrilerde sürekli 
olarak araştırma yapar.
 
ZQ220 Plus mobil yazıcı, kullanıcıların talep üzerine yazdırmadan 
önce etiketleri oluşturmasına, açmasına, silmesine, tasarlamasına 
ve yönetmesine olanak tanıyan ZLabel Designer App Android ve 
iOS sürümüyle birlikte kullanılabilir. Bu uygulama kullanımı kolay ve 
kullanıcı dostu bir arayüz ve giyim, süpermarketler, bakkallar ve bebek 
bakımı gibi perakendeciler için kullanıcılarının değişen ihtiyaçlarını 
karşılamak üzere çeşitli şablonlarla birlikte gelir. Örneğin, küçük 
perakendeciler, diğer amaçların yanı sıra, ürünlerinin fiyat etiketlerini 
yazdırmak ve güncellemek için bunu kullanabilir. Servis ücreti, pop-
up reklam veya kişisel veri toplama yok – Zebra gizliliğinize saygı 
duyuyor.

Daima Gün Boyu Ticari Dayanıklılık
ZQ220 Plus kaçınılmaz düşmelere, olumsuz unsurlara ve daha 
fazlasına dayanıklı üretildi. Betona düşse veya tozlu ortamlarda 
kullanılsa bile, yazıcının güvenilir bir şekilde çalışmasını 
bekleyebilirsiniz. ZQ220 Plus'ı iç ve dış mekanlarda kullanabilirsiniz; 
donma sıcaklıklarının altında ve 50°C'ye kadar sıcaklıklarda çalışmak 
üzere tasarlandı. IP54 derecesi, koruyucu kılıf olmadan bile katı ve sıvı 
girişine karşı koruma deemektir. Sonuç? Personel verimliliğini artırmak 
ve toplam sahip olma maliyetini azaltmak için ihtiyaç duyduğunuz 
yazıcı çalışma süresine sahip olun.
 

Yazıcınızdan ve Zebra Sarf Malzemelerinden En Yüksek 
Verimi Alın

Zebra’nın Dünya Çapındaki Servislerine ve Desteğine Sahiptir
Zebra ve 10.000’den fazla iş ortağından oluşan güvenilir ağı 
aracılığıyla dünyanın her yerinde tamir destek hizmetlerine erişin. 
Zebra OneCare™ Bakım Planları, standart garantinin ötesinde gelişmiş 
bir kapsam sunar.

Güvenilir İş Ortağı Arıyorsanız Zebra'yı Düşünün
50 yılı aşkın deneyimi ve yenilikçiliği ile Zebra, uzun ömürlü cihazlarla 
benzersiz iş ihtiyaçlarınızı karşılayan teknolojiyle fark yaratan ürünler 
sunar. Benzersiz genişlikteki ürün yelpazesi ve birlikte daha iyi çalışan 
ürünleriyle, tek noktadan çözüm kolaylığını sadece Zebra sunuyor. 
Ve dünyanın neresinde olursanız olun 128 ofisi ile işinizin gerektirdiği 
satış, servis ve desteğe güvenebilirsiniz.
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Fiziksel Özellikler

Boyutlar 129,8 mm U x 114,4 mm G x 58,9 mm Y
5,1 inç U x 4,5 inç / 7,6 cm G x 2,3 inç Y

 Ağırlık (pil ile) 390 g

Yazıcı Özellikleri

Programlama Dilleri CPCL, ESC/POS'un alt kümesi

Çözünürlük mm başına 203 dpi/8 nokta

Bellek 8 MB SDRAM, 16 MB Flash

Maksimum Baskı 
Genişliği

72 mm/2,83 in.

Maksimum Baskı Hızı Fiş ve Etiket: 2 ips (50 mm/s)

Sensörleri Siyah İşaret, Aralık, Medya Bitiş algılaması

Pil Kapasitesi ve Tipi 2500 mAh (7,4 V) şarj edilebilir Li-iyon pil

Medya Özellikleri

Medya Tipi Direkt Termal medya, sürekli fiş, siyah işaret fişi ve 
aralık etiketi

Medya Genişliği 80 mm/3,15 inç
Medya ara parçaları ile:
76,2 mm/3 inç
58 mm/2,28 inç
50,8 mm/2,00 inç

Medya Rulosu Çapı İç: 0,5 inç/12.7 mm
Dış: 50 mm/2 inç

Medya Kalınlığı 0,058 ila 0,1575 mm

Çevre ve Dayanıklılık

Çalışma Sıcaklığı -5°C ila 50°C

Saklama Sıcaklığı -20°C ila 60°C

Şarj Sıcaklığı -0°C ila 40°C

Şarj Süresi 4 Saatten Az (23 °C +/- 5 °C)

Baskı Uzunluğu
Şarj Başına

8,5 in genişlikte, %13 yoğunlukta minimum 500 etiket

Düşme Dayanıklılık 
Özelliği

1,5 metreden beton zemine düşme

IP Derecesi Yumuşak kılıf olmadan IP54

Resmi Onaylar

Emisyonlar EN55032, VCCI-CISPR 32, EN301489-1/-17

Duyarlılık EN55035

Güvenlik IEC/EN62368, BIS

Radyo EN300328, EN62479, BT SIG, ANATEL, IFT, SDPPI, 
IMDA, WPC

İletişim ve Arayüz Özellikleri

Bluetooth Bluetooth 5.0 Düşük Enerji ikili mod

USB Portu USB 2.0 tipi-C konnektör

NFC Etiketi Pasif NFC etiketi

Şarj Yöntemi USB Şarjı

Düşük Güç Modu Güç tasarrufu desteği

Kullanıcı Arayüzü OLED Ekran, Kontrol Düğmeleri (Güç, Ayar, Besleme)

Yazı Tipleri

Dahili yazı tipleri 
(bitmap)

İngilizce/Latin9, Kiril, Tra. Çince 24x24, New Sans MT 
16x16, Vietnamca 16x16, Japonca 16x16, 24x24 (CPCL)
FontA 12x24, FontB 9x17, FontC 9x24 (ESC/POS)

Barkod Sembolojileri

Lineer Barkodlar Kod 39, Kod 93, UCC/EAN128 (GS1-128), Kod 128, 
Codabar, Interleaved 2-of-5, UPC-A ve UPC-E 2, 
kompozit üzerine 5 rakamlı eklenti, EAN-8, EAN-13, 
2,kompozit üzerine 5 rakamlı eklenti

Özellikler
2 Boyutlu Barkodlar PDF417, MicroPDF417, MaxiCode, QR Code, GS1/Data-

Bar™ (RSS) family, Aztec, MSI/Plessey, Datamatrix

Yazılım ve Araçlar

SDK PC Windows v7, v8, v10, Android, iOS için Eski Multip-
latform SDK desteği

Araçlar Zebra Yazıcı Kurulum Programı (Windows),
OPOS Driver, Zebra Designer
(Yazıcı Windows Sürücüsü, Yazı Tipi ve Grafik İndirici, 
Durum İzleme, Etiket Tasarım Uygulaması), Zebra 
NetBridge, Mobil Etiket Tasarımcısı Uygulaması
(ZLabel Designer Uygulaması Android ve iOS sürümü)

Opsiyonel Aksesuarlar

Pil
 

Yedek yazıcı pili 2500 mAh.
Note: Yazıcıyla birlikte bir adet pil gönderilir

Yumuşak Kılıf Yumuşak bir kılıfla yazıcıya zorlu koşullarda ilave 
koruma sağlayın. Omuz kayışı içerir.

Omuz Kayışı Omuz üzerinden kolay taşıma için yumuşak çantaya 
veya yazıcıya takılan kanca

Kemer Klipsi Alternatif kemer klipsi (yazıcıyla birlikte bir adet 
kemer klipsi gönderilmektedir); beşli paket

USB kablosu (Type 
C - A)

Yedek USB A ve C Türü kablo, tekli ve beşli paket-
lerde. Yazıcınızı şarj etmek için bu kabloyu AC-USB 
Adaptörü veya Araç Çakmak Adaptörüyle kullanın. 
Yazıcı bir kablo içerir.

AC - USB Adaptör Yazıcınızı şarj etmek için AC - USB Adaptörü kullanın

Medya Ara Parçaları 3 inç (76,2 mm), 2.3 inç (58 mm) ve 2 inç (50,8) inç 
genişliğinde kağıt, (beşli set; set başına 2 adet) alan 
medya ara parçaları.

Tekli Pil Şarj Cihazı Tek seferde bir Li-Ion yazıcı pilini şarj edin

Garanti

ZQ220 Plus sevkiyat tarihinden itibaren 1 (bir) yıl süreyle işçilik ve malzeme kusur-
larına karşı garantilidir. Garanti açıklamasının tam metni için:
www.zebra.com/warranty

Önerilen Hizmetler

 Zebra OneCare bakım planları, kritik işlemlerinizi ve 
yazıcılarınızı tanımlanmış hizmet seviyeleriyle korur-
ken en yüksek performansı ve cihaz çalışma süresini 
sağlar.* Daha fazla bilgi için:
www.zebra.com/zebraonecare

Zebra OneCare 
Essential

Yazıcı kafalarını, normal yıpranmayı ve kazayla oluşan 
arızaları içeren Tam Kapsamlı Güvence
Öncelikli erişim 8x5 canlı teknik destek ve yazılım 
güncellemeleri
Depoda üç günlük onarım süresine ilaveten kara 
yoluyla ücretsiz geri gönderim
Online Ürün İade Onayı (RMA) desteği

Dipnotlar

*Not: Hizmet mevcudiyeti bölgeden bölgeye değişebilir.

Saha Hizmetleri
• Profesyonel hizmetler
• Sayaç okuma

Kamu Sektörü
• Otopark kaydı
• Elektronik Tebligat

Taşımacılık ve Lojistik
• Doğrudan Mağazaya 

Teslimat
• Toplama ve teslim 

belgeleri
• Torba yönetimi
• Posta ve kargo
• Yolcu biletleri

Perakende ve Ko-
naklama-Ağırlama
• Mobil satış noktası
• Kasa kuyruklarını 

azaltma
• Raf etiketleri
• Tıkla ve al

Pazarlar ve Uygu-
lamalar
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